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Plezier, lekker  
en gemakkelijk

Nog nooit exposeerde het Spaans-Catalaan-
se bedrijf Ametller op een buitenlandse 
beurs. De vijftigste verjaardag van Sial von-
den de Catalanen een mooie gelegenheid 
om naar Parijs af te reizen. En 
niet zonder resultaat. Ze gin-
gen met de Sial Innovation 
Award 2014 in de categorie 
Zuivel en kaas aan de haal. 
Het gezicht van Joaquim 
Xamani straalt nog steeds 
ongeloof uit terwijl hij met 
een bakje Yoligur en de felbegeerde Sial  
trofee poseert voor een foto. Met Yoligur is 
succesvol een nieuwe productcategorie ont-
wikkeld, vindt het bedrijf uit Barcelona: een 
product waarbij de verzadigde dierlijke vet-
ten zijn vervangen door de onverzadigde 
vetten van olijfolie. Dit resulteert in een 
romig product zonder dierlijk vet, iets dat 
de fabrikant ook claimt op de verpakking 
met ‘0% vet’. “De olijfolie geeft het product 
zijn romige textuur en smaak”, vertelt de 

marketingmanager. Tijdens de productont-
wikkeling was het lastig om de juiste balans 
tussen yoghurt en olijfolie te vinden en zo 
de perfecte structuur te bereiken. “Een na- 

smaak van olijfolie valt niet te proeven, 
althans niet bij de yoghurts met vruchten. 
Bij de naturel yoghurt proef je deze nog wel 
enigszins”, is Xamani kritisch op zijn eigen 
product. 

0% vet-yoghurt
Omdat Ametller geen concessies wil doen 
aan smaak, overwoog het bedrijf nooit een 
yoghurt zonder vet te ontwikkelen. Wat ook 
de zintuigen prikkelt, zijn de stukken fruit 

Dat consumenten overal ter wereld steeds minder tijd en  
zin hebben om te koken, bleek op SIAL ’s werelds grootste  
voedingsmiddelenbeurs die van 19 tot en met 23 oktober in 
Parijs plaatsvond. Gemaksproducten met de nadruk op gezond 
én lekker vielen op. Iedereen lijkt overal te willen eten en  
snacken: on-the-go producten winnen terrein. Dat in China  
de consumenten van morgen wonen, toonde hal 8 met  
uitsluitend Chinese exposanten.

Gezonde gemaksproducten populair op SIAL 2014

in de yoghurtjes. De fruitcombinaties zijn 
op Mediterrane leest geschoeid: granaat- 
appel-sinaasappel, vijg-tijm, perzik- 
persimmon (een soort grote tomaat met 
zoet vruchtvlees, red.) en appel-peer-kaneel. 
Het fruit betrekt Ametller van zijn eigen 
boeren. “Yoligur bevat zo’n 18% fruit, meer 
dan het gemiddelde yoghurttoetje”, beweert 
Xamani. In november komen de kleine 
bakjes Yoligur eerst in eigen winkels, later 
in die maand zijn ze ook in landen als 
Duitsland en Zwitserland verkrijgbaar. En 
Nederland? “Daar zijn vooralsnog geen 
concrete plannen voor.” 

Decennium productontwikkeling
Yoligur lijkt in te spelen op de wensen van 
de moderne, veeleisende consument: mak-
kelijk mee te nemen (behoeft wel gekoelde 
bewaring), smakelijk, gezond en gemakke-
lijk te openen. Trendbureau XTC zegt dat 
consumenten in deze tijden van economi-
sche tegenspoed op zoek zijn naar het 
aspect ‘plezier’ in voedingsmiddelen. Met 
een snelle hap die misschien niet perfect 
smaakt en waarbij de textuur ermee door 
kan, nemen consumenten geen genoegen. 
De ontwikkeling van de Twistsverpakking 
illustreert de zoektocht naar de optimale 
snelle maaltijd. Tien jaar lang sleutelde 
fabrikant New Food Packings om het 
gewenste resultaat te bereiken. “Het was 
proberen, proberen en nog eens proberen”, 

‘ De olijfolie geeft het 
product zijn romige 
textuur en smaak’
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zegt Moïse Sfez van het verpakkingsbedrijf. 
Hij wijst op een plasmascherm waarop de 
tienjarige geschiedenis voorbij flitst. In de 
eerste periode van ‘Les Twists’ was het pro-
duct nog te makkelijk te kopiëren door de 
concurrentie. Bovendien verliep het mixen 
van saus en pasta niet optimaal en richtte 
de toepassing zich vooral op pasta’s. Anno 
2014 zijn deze problemen zo goed als opge-
lost. Twists bestaat nu uit twee gescheiden 
compartimenten: één voor de saus en één 
voor de maaltijdcomponent. Sfez legt uit 
hoe de verpakking werkt. Met één draai aan 
de deksel verwijdert de gebruiker de eerste 
folie van de verpakking. Vervolgens gaat het 
product anderhalve minuut de magnetron 
in. Daarna volgt nog een draai zodat de 
saus naar beneden zakt. “Zou je saus en 
componenten niet scheiden, dan bedraagt 
de houdbaarheid vijf dagen.” De houdbaar-
heidstijd bedraagt bij gekoelde bewaring 
echter nu een maand. Daarbij komt dat het 
concept minder snel te kopiëren is. De ver-
pakking is bovendien geschikt voor tal van 
gerechten, van couscous tot producten met 
zoete vullingen.
Belangrijkste doel was om de maaltijd zo te 
krijgen alsof deze net is klaargemaakt, ver-
telde Sfez. De inspanningen sorteerden het 
gewenste effect: de Twists won de Delicates-
sen Award van Sial. New Food Packings wil 
het gepatenteerde Twists nu wereldwijd 
gaan uitrollen. 

Convenience granen
Minsley houdt het simpeler. Het bedrijf uit 
de Verenigde Staten richt zich op het snel 
en perfect bereiden van granen en zaden 
zoals rijst en quinoa. De cup met gekookte 
biologische rijst en quinoa zonder verdere 
toevoegingen is na een minuut in de mag-
netron eetklaar. De Zuid-Koreaanse/Ameri-
kaanse familie Song deed dat bewust; men-
sen kunnen zo zelf de gewenste ingrediën-
ten toevoegen. De kuipjes van 120 gram 
zijn ruim een jaar houdbaar. Om dit te 
bereiken paste Minsley een nieuwe pasteu-
risatietechnologie toe. CEO TJ Song wijst er 
graag op dat zijn producten biologisch en 
volkoren zijn. Over de gebruikte technolo-
gieën tijdens de productie houdt hij zijn 
kaken stijf op elkaar. “Ik kan je dit ‘geheim’ 
niet vertellen, wel is het zo dat alle voeding-
stoffen in het product blijven. Verder is het 
product luchtdicht verpakt en bevat de ver-
pakking geen bisphenol A.” Songs zwijg-
zaamheid valt te begrijpen. Minsley werkte 
maar liefst vijf jaar aan  
de innovatie.

Ongekoelde salade
Voor de innovatie van Geovita Nutrition 
heeft de haastige consument geen magne-
tron of koeling nodig, hooguit een vork of 
lepel. De salades met groenten en granen in 
een kom van 140 gram kunnen direct wor-
den genuttigd. Niet voor niets ser-
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veert de Italiaanse spoorwegmaatschappij 
Italo de salades met bijvoorbeeld gerst en 
spelt in haar coupés. Zoals het Italianen 
betaamt, focust het product zich niet alleen 
op gemak maar ook op behoud van smaak. 
Hiervoor ondergaat het product een proces 
van langzame, lage pasteurisatie en worden 
de groentensalades MAP verpakt. Ook de 
verpakking van recyclebaar aluminium 
draagt bij aan de kwaliteit.
De Italianen besteedden veel aandacht aan 
behoud van de kleur van de salade. Het oog 
wil immers ook wat. Tijdens de product-
ontwikkeling, die bijna een jaar in beslag 
nam, ontdekte Geovita dat niet alle ingredi-
enten geschikt zijn. Zo werden sommige 
groene groenten dof van kleur en lieten 
producten met relatief veel vet, zoals bacon 
en kaas, een nasmaak achter. Geovita wil 
niet dat de verkrijgbaarheid van de salades 
beperkt blijft tot Italiaanse treinen. “We 
voerden gesprekken met Albert Heijn, maar 
hebben nog geen definitief antwoord gekre-
gen”, zegt Enrico Tartaglino van de afdeling 
verkoop. De salades kosten tussen de €2,50 
en €3. 

Focus op China
Niet alleen trends en voedingsmiddelen 
stonden in de schijnwerpers tijdens SIAL 
2014, de pijlen waren ook gericht op op- 
komende regio’s en landen in de wereld. 
China met zijn gigantische thuismarkt en 
steeds welvarender middenklasse is hiervan 
natuurlijk de bekendste exponent. Zo hield 
de vakbeurs bijeenkomsten over de kansen 
voor online sales van zuivel op de Chinese 
markt en tijdens een ander evenement werd 
dieper ingegaan op de consumptietrends en 
groeiperspectieven in China.
Om het belang van het grote Aziatische 
land nog maar eens extra te benadrukken 
was er dit jaar een heuse ‘China hal’. Chine-
se exposanten lieten zien wat hun land te 
bieden heeft aan voedingsmiddelen. Jack 
Pai, exportmanager van Dandong Yuanyi 
Refined Seafoods, vraagt het bezoek de 
gedroogde inktvis eens te proeven. Niet 
slecht. De gezoute en gedroogde visproduc-

ten vallen bij meer Europeanen in de 
smaak, want het afgelopen jaar steeg de 
omzet naar Europese landen als Frankrijk, 
Italië en Spanje met 15%, vertelde Pai. De 
exportmanager verhaalde enthousiast over 
de uitvoer van ansjovisfilets uit de wateren 
rond China naar de Europese markt.

Weinig innovaties
De producten van Dandong mogen dan 
goed smaken, innovatief zijn ze niet. Dat 
gold voor de meeste voedingsmiddelen in 
de ‘China hal’, waar het vrij rustig was in 
vergelijking met de andere hallen. De Chi-
nese exposanten boden vooral bulkachtige 
producten aan als tomatenpuree, gedroogde 
groenten, zeewier, ingeblikt groente en fruit 
en noten en zaden. Het meest innovatief 
was nog de wijn van goijbessen in een ranke 
trendy fles met een afbeelding van filmster 
Jackie Chan met de duim omhoog. Even 
verderop bij ‘World Tour By Sial’, waar alle 
consumententrends in diverse landen aan-
dacht kregen, werd de droge wijn van het 
bedrijf Ningxiahong met verse gojibessen 
als het innovatieve product uit China gepre-
senteerd: ‘de enige in zijn soort met de 
gezondheidseffecten van gojibessen’. Als 
westerlingen langs de opvallend rode stand 
van de ‘dry gouqi wine’ lopen, houden ze 
met een vragende blik in hun ogen halt. 
Helaas is er niemand die hen te woord  
kan staan.
Exporteren naar China lijkt momenteel 
interessanter dan het importeren van Chi-
nese voedingsmiddelen. Ook de Chinese 
exposanten zien de potentie van hun thuis-
markt. “Eerst verkochten we alleen gepelde 
pijnboompitten in China, maar tegenwoor-
dig ook ongepelde geroosterde pijnboom-
bitten die de Chinezen eten als snack”, zegt 
verkoopdirecteur Li Shuyu van Pinetree 
Valley. Terwijl de Europese markt voor 
zaden en pitten stabiel blijft, groeit de bin-
nenlandse vraag hard, benadrukt Shuyu. 

• MAURICE DE JONG •

Bezoekers keken 

hun ogen uit bij 

Innovation SIAL.

Dat China groeit in belang, blijkt uit het feit dat er voor het eerst 

een aparte ‘Chinahal’ was op SIAL.

Tijdens SIAL was er ook 

volop aandacht voor een 

andere opkomend 

werelddeel voor de voe-

dingsindustrie: Afrika. Zo 

waren er de bijeenkom-

sten: ‘A new vision of 

Africa’ en ‘The African 

opportunity.’
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